
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

здобувачів вищої освіти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського  

Я, __________________________________________________________________, 

ПІБ (повністю) 

 
ЗАЯВЛЯЮ, що розумію і підтримую політику закладу із академічної 
доброчесності, буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 
дотримуючись місії, цінностей, корпоративної культури КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної 
поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, 
нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої 
та наукової діяльності. 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

– з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної 
спільноти Університету. 

– об’єктивно та неупереджено виконувати свої обов’язки. 
– запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності 
– не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність 

мого навчання. 
– не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності 
– використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до 

фальсифікації чи фабрикування даних 
– не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, 

тексти тощо без посилання на джерела) 
– не користуватися неправомірною вигодою, не пропонувати хабарів. 

 
УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму 
відповідальність згідно із загальнолюдськими нормами моралі та законодавства 
України. 
 

Гарант ОНП       Здобувач 

____________ Михайло ЯМШИНСЬКИЙ  ____________________________ 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

здобувачів вищої освіти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського  

Я, __________________________________________________________________, 

ПІБ (повністю) 

 
ЗАЯВЛЯЮ, що розумію і підтримую політику закладу із академічної 
доброчесності, буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 
дотримуючись місії, цінностей, корпоративної культури КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної 
поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, 
нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої 
та наукової діяльності. 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

– з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної 
спільноти Університету. 

– об’єктивно та неупереджено виконувати свої обов’язки. 
– запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності 
– не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність 

мого навчання. 
– не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності 
– використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до 

фальсифікації чи фабрикування даних 
– не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, 

тексти тощо без посилання на джерела) 
– не користуватися неправомірною вигодою, не пропонувати хабарів. 

 
УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму 
відповідальність згідно із загальнолюдськими нормами моралі та законодавства 
України. 
 

Гарант ОПП       Здобувач 

____________ Леонід СИРОПОРШНЄВ  ____________________________ 

 

 

 


